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H

enrik Höjer, historiker och
vetenskapsjournalist, numera
skribent på ”Kvartal” efterfrågar i en av sina krönikor mer livserfarenhet och mognad hos riksdagspolitiker. Många känner igen hans
argument.
Personer över 65 representerar 27
procent av valmanskåren men bara
två procent av riksdagsledamöterna.
Ett kanske tyngre argument för vikten
av livserfarenhet är att åldersgruppen
71-80 år har överlägset bäst samhällskunskaper av alla undersökta åldersgrupper. De yngsta mellan 18 och 21
kan klart minst.
Enligt samma studie från statsve-

tenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har män dessutom
genomgående bättre faktakunskaper
i samhällsfrågor. Vill vi främja både
jämställdhet och kunskaper hos
makthavare borde vi satsa mer på
äldre och medelålders kvinnor trots
att unga tjejer är en mer omhuldad
grupp.
Paradoxalt nog har Covid –
pandemin som drabbat äldres hälsa
hårt lett till en synvända i synen på
kronologisk ålder. Att USA har valt sin
äldsta president någonsin tror jag inte
är en slump. Inför hotet av ett virus
som kan skapa kaos och politisk polarisering som kan leda till kaos vill man

satsa på det säkraste kortet – ålder
och erfarenhet.
Lite av samma synsätt finns idag på
Sveriges dyraste sjukhus där jag
arbetar två dagar i veckan. Anställningsstopp, pension och ”naturlig
avgång” var tidigare ledstjärnor för
verksamheten. Idag är det andra
slogans som
gäller : “Vi
måste behålla vår
kompetens” och
“ Bemanningen
måste tryggas “.

Josef Milerad

FAKTA | Detta gäller för medlemmar i Seniora Läkare
t Seniora Läkare är en intresseförening
inom Sveriges Läkarförbund. För att vara
med i Seniora Läkare måste du vara medlem
i Läkarförbundet. Du behöver inte ha uppnått
en viss ålder för att få bli medlem.
Medlem i Seniora Läkare kostar 250 kr/år.
Pensionärsmedlem (= varaktigt inte yrkesverksam) i Läkarförbundet kostar 912 kr/år

(76 kr/månad). Avgiften debiteras samtidigt
med Läkarförbundets medlemsavgift.
Du söker medlemskap lättast via vår
hemsida slf.se/seniora-lakare/ eller genom
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på hans e-mailadress:
larsson.876015@outlook.com
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t Tidningen Seniora Läkare ges ut av
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges
läkarförbund. Tidningen ges ut med fyra nummer
per år.
Prelimimära utgivningsdagar 2021.
Nr 3: 15 oktober. Manusstopp 24 september.
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Det går bra att kontakta oss via mejl
Redigering: Christer Bark

2

Seniora Läkare | 2 2021

josef.milerad@gmail.com
torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com

Foto: Lotta Ljungberg.

Nu har gammal
blivit äldst

ledare

Låt oss tala sansat
om livets svåra val

S

ommaren är på gång, luften
känns alldeles ny och frisk,
havsvattnet fortfarande
kyligt, skogsnävan och
rödbläran gör att skogsbrynet skimrar i violett och rött. Vi har
sluppit ut.
Det gångna året har belyst brister i
organisation och styrning av den
svenska sjukvården. Nu finns det en
möjlighet att förbättra vården. Vår
tidigare ordförande Anders Dahlqvist
efterlyste i ett tidigare nummer av
Seniora Läkare en debatt om sjukvårdsorganisationen.
I Läkarförbundets styrelse har vi
konstruktiva diskussioner om hur styrningen av vården skulle kunna
utformas med professionen i centrum.
Sveriges befolkning lever i stor
utsträckning med föreställningen att
det är regeringen som styr sjukvården.
Sant, socialdepartementet styr via
regleringsbrev till myndigheter som
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och
Folkhälsomyndigheten. Så skapas en
långsiktig inriktning.
Men den mer direkta samordningen och styrningen sker via överenskommelser med den myndighetslika SKR, Sveriges kommuner och
regioner, en intresseorganisation som
inte följer förvaltningslagen vilket
bland annat innebär bristande insyn.
Staten måste kunna styra mer
direkt och spela en större roll än vad
som är fallet idag. Läkare i alla åldrar
med varierande erfarenhet måste i
hög utsträckning vara representerade
i expertmyndigheterna. Vi återkommer till denna diskussion i kommande
nummer av Seniora Läkare. Välkommen med dina tankar om hur en
optimal styrning av svensk sjukvård
kan se ut.

Jag har tidigare diskuterat etiska
frågor i samband med pandemin bl.a.
att man på flera sätt inte tagit hänsyn
till de mest sårbara äldre (se tidigare
artikel).
Har prioriteringarna i vården skett
på ett etiskt acceptabelt sätt, har vaccinationerna genomförts på ett bra
sätt? I detta nummer följer vi upp den
etiska diskussionen med ett vidare
perspektiv genom en intervju med
Niklas Juth och Lars Sandman.
Mitt uppdrag som ordförande i
Läkarförbundets etik- och ansvarsnämnd (EAR) innebär ständiga diskussioner om etiska frågor med medlemmar och media, f.n. har dödshjälp åter
varit aktuellt då IVO anmält den
seniore kollegan Staffan Bergström till
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) då han medverkat till att en
ALS-patient kunde avsluta sitt liv. IVO
har yrkat på indragning av Bergströms
legitimation.
Är dödshjälp att likställa med en
behandling som enligt Hälso- och sjukvårdslagen måste ske enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet? Det hävdar
IVO. HSANs beslut blir vägledande i
den fortsatta diskussionen.
Efter mitt svar i Läkartidningen på
en artikel från många kollegor där
man begärde en parlamentarisk
utredning i dödshjälpsfrågan har jag
fått många kommentarer, tyvärr en
del nedlåtande, kanske inspirerade av
det infekterade debattklimatet under
pandemin.
Läkarförbundet har under våren,
för att få mer kunskap om medlemmarnas inställning till dödshjälp
(eutanasi och assisterat
självmord/döende), skickat ut en enkät

till de cirka 6 800 medlemmar som
ingår i förbundets medlemspanel.
Cirka 3 300 svarade, en normal svarsfrekvens vid Läkarförbundets enkäter,
s.k. docpolls. Enkäten visar att många
läkare är osäkra när det gäller
dödshjälp och anser att frågan är
mycket komplicerad.
Drygt 40 procent av dem som
svarade är dock positiva till en legalisering av dödshjälp, 33 procent
negativa och 25 procent osäkra (vet
inte).
Ju mer erfarenhet kollegor har
från arbete nära dödssjuka patienter,
desto mindre osäkra och mer negativa
till dödshjälp är de.
Läkarförbundet är fortfarande i
grunden negativt till dödshjälp men
har öppnat för en mer allsidig debatt
och en nyanserad belysning av frågan,
t.ex. via en utredning. Jag efterlyser
här, liksom i Läkartidningen högre
röster från palliativmedicinare. Beskriv
ert arbete, beskriv hur ni hanterar
lidande! Vi måste få en bra belysning
av professionella läkarinsatser vid
livets slut.
Nu ser vi fram emot en härlig
sommar och till att vi kan ses vid vårt
försenade årsmöte den 16 september i
Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.
Se kallelsen och det intressanta programmet på sidorna 20-23.
Gå nu ut och plocka en bukett av
midsommarblommor, njut av dofterna
och förundras över
att denna härliga tid
återkommer år efter
år.
Ha en skön och
smittfri sommar!

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Text: Bodil Jönsson
t Bodil Jönsson är fysiker och sedan 2009
professor emerita från Lunds universitet. Hon har
skrivit ett flertal böcker om tid och arbete och blev
känd för den stora allmänheten när hon lanserade
begreppet Ställtid.

Ta

t
o
em

din tid!
T

änk om detta med ”ont om
tid” bara är en ”phantom in
the brain” och något som
du skulle kunna göra upp
med? Rationellt finns det
faktiskt mer fog för den motsatta
föreställningen att vi har gott om
både klocktid och upplevd tid. Vi har
fått fler år till livet (vi lever längre) och
mer liv till åren (70 är det nya 50). Teknikutvecklingen har befriat oss från
många av de arbetsinsatser som
tidigare var livsnödvändiga. Dessutom
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har vi avlägsnat oss från industrialismens klocktidsfixering och inställning
”tid är pengar” och tilldelat också den
upplevda tiden ett allt större värde.
Objektivt sett finns det faktiskt ingenting som kan ställa sig i vägen för
ett tankeskifte till att du har gott om
tid och att tiden kommer till dig.
Lite tål faktiskt vår nuvarande
tidsanda att skrattas åt. Inte minst
dess mantra att du ska leva i nuet.
Varför i all sin dar skulle du vilja göra
det?! Då skulle du ju hamna rakt in i

ångesten genom att det ”nu” du så
ivrigt försöker hålla fast skulle vara
borta redan innan du hunnit ställa in
skärpan på det. Och vad skulle du ha
att se fram emot? Jo, nästa nu som
också genast skulle försvinna ...
Inte ens Horatius menade med sitt
”Carpe diem quam minumum
credula postero” att vi skulle absolutnu-fokusera – han ville bara påminna
oss om att det kan vara en poäng
med att göra något direkt eftersom
vi inte vet något om morgondagen.

Collage: Christer Bark

Lite tvärtom mot mañana, alltså.

Nu-flödet
t Vad är det då vi lever i och som vi är
bundna att leva i om vi inte ska leva i
nuet? Jo, i ett ständigt nu-flöde.
Djupast handlar detta om att tiden är
naturens underbara sätt att hindra allt
från att hända på en gång. Det är
tiden som hjälper dig till kontroll över
före-och-efter, så att du slipper det
virrvarr som råder i dina drömmar. Det
är tiden som hjälper dig att känna att

dina minnen handlar om då och att
dina förväntningar handlar om sedan.
Det är också tiden som ger dig möjlighet att flyta med i ett nu som faktiskt
existerar i stunden, trots att det nyss
inte fanns och trots att det genast försvinner. Du får uppleva hur det ena
följer på det andra, och att du inte
behöver ha allting samtidigt. Fantastiskt.
Om du övar dig i att fokusera på
tiden som något som hela tiden bara
kommer till dig i stället för något som

(hela tiden) bara försvinner, sker det
något i ditt inre. Du upptäcker efterhand att tiden är så oerhört generös,
ja, faktiskt diktatoriskt generös. Den
har en givmildhet som du inte kan
värja dig mot. Den upptäckten
kommer att göra dig glad, för
generositet har en sällsynt förmåga
att locka fram glädje.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Lagom som ideal
Ett annat glädjeämne kan ligga i att
söka efter den generositet som ligger i
ett lagom intensivt liv, dvs ett liv med
marginaler. Är du nära ditt ”lagom”
kan ingenting vara riktigt farligt.
Stora marginaler åt alla håll gör det
tillåtet att vara avslappnad. Du kan ta
ut svängarna och ändå inte riskera
något. Då är det lätt att vara snäll och
generös, både mot dig själv och mot
andra.
Har du däremot redan tänjt på dina
marginaler, får du hela tiden krampaktigt vakta dina steg. När varje litet
misstag kan bli ödesdigert, då är
avslappning och glädje långt borta.
Detta inträffar när du har för många
deadlines (stupstockar) som du är för
nära för ofta. En analogi till detta kan
du hitta hos människor med höjdskräck. Riktigt förlamade blir de precis
framme vid kanten där berget stupar
eller längst ut på broar högt över
vatten, medan deras fobi inte märks
när de har tillräckliga marginaler.
Att sträva efter ditt ”lagom”
handlar inte om att försöka leva ett
exakt-lagom liv i varje ögonblick. Nej,
det handlar om att ha en tillvaro med
flexibilitet och med mellanrum. I själva
verket är det oftast främst i mellanrummen som det finns utrymme för
något viktigt att hända. Om du är
övernöjd, övermätt, överdrucken eller
överansträngd i din ambition att
maximera dina upplevelsemöjligheter,
får du samtidigt så ont om förundran
och överraskningar. Liksom om medmänsklighet och kärlek.

En förändrad demografi
t För inte så länge sedan blev många
inte mer än 35 år. Olyckor och farsoter
var vanliga liksom de alltför många
graviditeterna för kvinnor och de
våldsamma konflikterna och krigen
för männen. Har du fyllt 70, har du
alltså redan fått två liv. Och det kan bli
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tre, eftersom 105-åringar inte längre
är några unikum
Med vilken rätt kan man då säga
att man har ”ont om tid”? Och vi
lägger inte bara år till livet utan också
liv till åren. Äldre människor idag ser
bättre än sina jämnåriga i tidigare
generationer (gråstarr-operationer är
numera legio). Vi hör bättre (hörapparaterna har blivit bättre). Vi rör oss
bättre (är mindre fysiskt utslitna och
får höft- och knäleder utbytta när så
behövs). Och hjärnforskningen har
sedan år 2000 börjat komma underfund med att också äldre får nya
hjärnceller, dvs har hjärnor som fortsätter att utveckla sig. Visserligen blir
vi med åren sämre på namn och sifferkoder och alla andra lösryckta detaljer
men samtidigt blir vi bättre på sammanhang (gamla och nya) och får
bättre kontakt mellan kunskap och
känslor.
Så var det givetvis också för det lilla
fåtal som blev gamla förr i tiden (även
om hjärnforskningen då inte visste om
det). Men deras möjliga livskvalitet
och livsglädje utifrån deras kontinuerliga hjärnförändringar förtogs av att
de flesta hade så ont (i de eventuellt
kvarvarande tänderna, de felläkta
benbrotten, t ex) och att läkemedel,
bland annat mot värk och smärta, inte
var särskilt utvecklade jämfört med
dagens.
Muskelsvaghet och balansproblem
gjorde sitt till – man kunde inte hjälpa
till särskilt mycket med att bära ved
och vatten och hantera oljan till
lamporna och … Dessutom fick de
riktigt gamla uppleva hur flertalet av
deras generationskamrater redan dött
liksom också en del av de egna barnen
och barnbarnen. Sammanfattat: det
var oerhört mycket svårare förr att
vara gammal än vad det är idag.

En förändrad teknologi
t Den andra orsaken till att vi har så

gott om tid numera ligger i teknikutvecklingen. Om vi bara lägger märke
till det. Vilket Hans Roslings mamma
gjorde när hon sa till Hans och hans
bror ”så bra att jag har fått tvättmaskin. Då kan jag ju läsa mer för er”.
Eller som jag själv tänker när jag tittar
på vår robotgräsklippare i arbete: ”så
bra att vi har ’Lilla Gubben’ (jag döpte
den till det när den kom hit). Då kan
jag ju läsa mer, tänka mer, känna mer,
skriva mer, uppleva mer …”
Många av samtidens teknik-tänkare
menar dessutom att det är nu, JUST
nu, som digitaliseringen och robotiseringen och den artificiella intelligensen, tre företeelser så inflätade i
varandra att de kan ses som ett, är på
väg att explodera i både omfattning
och påverkansgrad på vardagsliv och
arbetsliv.
Inte kan vi väl på tröskeln till detta
tillåta att hjärnspöket ”ont om tid” så
förvränger synen på oss att vi inte
förmår uppskatta denna fantastiska
nya värld med möjlighet till så väldigt
gott om tid?!

En närkamp
t Den frågan kan man behöva ta med
sig in i sitt eget liv. Tänk till exempel
på småbarnsföräldrarna. De flesta har
det väldigt bra i sina liv – de är friska,
deras barn är friska och äter, sover och
utvecklas. Livet skulle kunna vara en
dans på rosor om det inte vore för de
gnagande olustkänslorna och tankar
som: Tar jag verkligen hand om mina
barn och småbarnsåren på bästa sätt?
Och mig själv – hinner jag uppleva
dem fullt ut? Snart är ju den här tiden
över, snart är de tonåringar och flyttar
hemifrån. Vad kommer de då att
minnas av de här åren? Och hur
kommer det att bli för oss som föräldrar då? Det är som om det inte är okej
att njuta av stunden utan att hjärnspöket tränger sig på: vad om jag
borde njuta ännu mer?!

Vad kan du då göra för att
jaga bort hjärnspöket ”ont om tid”?
t Vila en stund i insikten att de finaste ögonblicken och skeendena i livet faktiskt är totalt tidlösa. Varför då allt detta fokus på
tid?
t Jaga inte efter den tid som försvinner – rikta i stället in dig på att
möta den tid som kommer till dig. Hela tiden. Med samma hastighet
som den tid som samtidigt försvinner. Tiden är oerhört generös: du
bara får och får och får.
t Dela inte upp tiden/livet i för små delar. Då får du aldrig
någon vila – då blir det bara stresskramp för hela slanten.
t Var noga med din ställtid – aktiviteter behöver sin
reflexionstid både före och efter.
t Försök hitta ditt personliga tids-”lagom”
och gör det till ett önskeläge! Då får du
stora marginaler. Då har du råd att
vara generös mot dig själv och mot
andra. Och jag känner ingen
som inte blir glad av att
vara generös.

I sådana lägen har man bara en
bundsförvant: skrattet och humorn.
Prova att ställa dig lite utanför din
vardag, titta på den lite på distans och
försök skratta (snällt) åt dig själv och
andra och vår tidsanda med dess
ohemula ha-galenskap. För varje gång
du lyckas med det, har du kommit en
liten bit på väg mot det fantastiska
gott-om-tid-liv som finns i din omedelbara närhet bara du städar bort
hjärnspöket ”ont om tid” och gärna
ersätter det med dess motsats.

Vill du ha mer inspiration
i samma riktning?
t Kanske kan du som jag ha nytta och
glädje av metaforen att du har alla
dina tidigare ”årsringar” samtidigt
med den senaste. Den kortfilm (tre
minuter) om mina egna årsringar som
finns på:https: /www.instagram.com/
bodiljonssonpublikt kan kanske inspirera dig till funderingar om dina egna
och hur också de är närvarande i nuet.
På samma instagram-adress finns förresten också två dussin kort-och-

gottare (bara ljud) där jag anstränger
mig att nagla fast några viktiga tankespår i tiden.
Slutligen: jag har
också skrivit en hel
bok på samma
tema som denna
krönika, ”Gott
om tid” (Brombergs, 2019).
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Hör ni sen
Hur h
Text: Per Broms

Audiolog, har arbetat som överläkare
i audiologi i Skövde, Malmö och Lund.

Jag måste som hörselläkare få provocera och fråga
om du verkligen tycker att du hör bra, eller kanske
sämre än förut, om du har svårt att höra på kalas
eller att följa diskussionen på ett möte etc.

S

anningen är nämligen att de
flesta av oss, som blivit
seniorer har sämre hörsel och
upplever problem, men vill
inte erkänna det när det
påpekas för oss. Men skjut inte upp
att ta hand om din hörsel! I värsta fall
kan det bli för sent. Det tar ofta
ledsamt nog lång tid, kanske upp till
10 år, innan hörselproblemet har blivit
så tydligt att hörseln blir undersökt
och hörapparater blir anpassade.
Antalet vuxna med odiagnostiserad
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hörselnedsättning är oacceptabel
hög!
Meningen med min artikel är att
förklara hur viktigt det är att vårda sin
hörselförmåga för att minska utanförskap, isolering, nedstämdhet och i
värsta fall för att förhindra kognitiv
svikt och demens. Genom att vårda
hörseln vårdas nämligen vårt viktigaste organ, hjärnan. På World
Hearing Day 3 mars i år var WHO:s
paroll ”screena-rehabilitera-kommunicera”.

Det är självklart att kunna höra. I
början av livet måste man kunna höra
för att programmera hjärnan så att
man kan lära sig tala sitt språk. Senare
i livet är hörseln väsentlig för att
utbilda sig, få information, kunna
samarbeta och uppfatta sin omgivning. Tänk på hur viktigt det är att
höra småljuden när någon närmar sig,
att uppleva varsel.

Fortsättning nästa uppslag >>>

niorer!
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”Diagnostisering och behandling av
hörselnedsättning måste rankas högre”

Hörseln är en av förutsättningarna
för att vi skall kunna vara sociala
varelser.
Det är viktigt att känna till hur
bra eller dåligt man hör!! Upprepade hörselundersökningar
under livet behövs, inte bara
som barn utan också under
yrkeslivet och i högre åldrar.
Kanske screening av alla 65åringar borde införas likaväl som
av alla nyfödda? Jämför hur
nödvändigt och angeläget det är
att kontrollera synen, när den
försämras!!! Diagnostisering och
behandling av hörselnedsättning måste rankas högre.

Audiogrammet och
den luriga decibelskalan
Hur bra behöver man höra? Vid
tonaudiometri testas förmågan att
uppfatta ljud i människans talområde
i frekvenserna 125-8000 Hz. Hörtröskeln för respektive frekvens uttryckes
som dB (decibel), ett matematiskt
uttryck, en logaritm.
Normal hörsel definieras som att
höra på 20 dB-nivån eller bättre över
hela skalan. Högre (sämre) hörtrösklar
än 20 dB i enstaka frekvens eller mer
betraktas som hörselnedsättning.
Erfarenheten är att redan en liten
förändring från normalhörseln i det
ena örat innebär svårighet att höra i
miljö med omgivningsljud. Hörselnedsättning leder till anspänning för att
följa med i samtalet. Konsekvensen
blir trötthet och svårighet att koncentrera sig så att möjligheten att höra på
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upphör. Energimängden som krävs för
att höra vad som säges är så stor att
energi till att förstå saknas.
Vi använder den logaritmiska dBskalan för att på ett praktiskt sätt
kunna hantera den stora variationen i
ljudeffekt, som vår hörsel kan
hantera, alltså från det svagaste till
det starkaste ljudet. Det måste tydliggöras att en ökning av dB-talet med
10 betyder 10 gånger så stor ljudeffekt, en ökning med 20 100 gånger
så stor ljudeffekt, en höjning med 30
1000 gånger osv. En minskning med 10
dB betyder att ljudeffekten är en
tiondel. En ökning av ljudnivån med 3
dB betyder en fördubbling av ljudeffekten. En ”minimal hörselnedsättning” med 3 dB innebär alltså att ett
ljud måste ha dubbel ljudeffekt för att
höras som förut. Vår uppfattning av
ökad ljudstyrka är emellertid dålig.
När dB-talet har ökat med 10 dB tror
vi att ljudet är dubbelt så starkt. Vi
inser inte att ljudet kan ha blivit
farligt starkt.
En annan förutsättning för att
hörseln skall räcka till är att störande
ljud är tillräckligt svaga i förhållande
till det vi vill höra. Det s.k. signal-brusförhållandet måste vara tillräckligt
gott.
En vuxen person som hör bra klarar
oftast att följa ett samtal i störande
miljö, då omgivningen har lika starka
ljud som samtalet. Men redan vid
mycket måttlig hörselnedsättning
behöver signal-brusförhållandet vara
betydligt bättre och vid större hörselnedsättning måste talarens röst ha
mycket starkare ljudnivå eller omgiv-

ningsljuden vara mycket svagare.

Hörselskadan
Jag hoppas att ni minns de viktigaste
detaljerna i örats anatomi. Hörselnedsättning är ett av symtomen vid
hörselskada. Andra symtom kan vara
tinnitus och ljudkänslighet. Innerörehörselskada leder till sensorineural
hörselnedsättning.
Åldershörselskada och bullerskada
är de vanligaste skadeorsakerna. Hörselnedsättningen är oftast dubbelsidig
och liksidig med dominans i diskantfrekvenserna. Sjukdom eller skada i
ytterörat och mellanörat, t.ex. kronisk
öroninflammation kan orsaka hörselnedsättning, som kallas ledningshinder. Denna nedsättning är oftare oliksidig eller ensidig och domineras av
sämre hörsel i basfrekvenserna.
Ledningshindret kan många gånger
åtgärdas med kirurgi, medan
innerörehörselskadan inte kan
opereras. Båda slagen av hörselnedsättning kan avhjälpas med hörapparater.
Kombinerad hörselnedsättning av
både ledningshinder och inneröreskada förekommer också. Det är viktigt
att känna till att ledningshinder
innebär en kvantitativ hörselnedsättning, d.v.s. ljud upplevs svagare,
medan den sensorineurala hörselnedsättningen innebär både kvantitativ
förändring, alltså svagare ljud, och
kvalitativ förändring, alltså otydligare
ljud. Taluppfattningen försämras vid
innerörehörselskada.
Central hörselskada d.v.s. försämrad
hörselförmåga p.g.a. förändringar i

Missa inte att kolla din hörsel!

Nya moderna hörapparater
kan ge dig tillbaka
mer och mer av det ljuvliga
och ljudliga livet
hörselns nervsystem är mindre vanlig.
Vid auditiv neuropati kan taluppfattningen vara mycket dålig trots mindre
uttalad hörselnedsättning. Hörapparater är då till liten nytta. Vid auditiv
perceptionsstörning är behovet stort
av mycket bra signal/brusförhållande.
Den ensidiga hörselskadan och
hörselnedsättningen måste uppmärksammas och kommenteras. Det är
ovanligt med ensidig bullerskada. Vid
ensidig sensorineural hörselskada är
det viktigt att utreda sidoskillnaden
för att utesluta vestibularisschwan-

nom.
En plötslig ensidig hörselnedsättning får inte misstolkas vara orsakad
av vaxpropp eller sekretorisk otit. En
s.k. sudden deafness måste misstänkas, alltså en plötslig skada i ena innerörat. Hörselundersökning är nödvändig inom några få dagar.
Att förlora sin stereohörsel plötsligt
är mycket ansträngande och leder
ofta till anspänning och trötthet.
Det är inte korrekt att förringa pensionärens sämre hörsel som ett
normalt åldersfenomen utan att

åtgärda den. Tvärtom måste hörselförsämringen kompenseras för att
begränsa andra ålderseffekter.
Hörselskada innebär också andra
symtom utöver hörselnedsättning,
tinnitus och ljudkänslighet. De sekundära symtomen består av trötthet
p.g.a. långvarig anspänning för att
höra korrekt, värk i huvud, nacke och
axlar p.g.a. anspänningen, sviktande

Fortsättning nästa uppslag >>>

Seniora Läkare | 2 2021

11

medicin

>>> Fortsättning
från föregående uppslag

koncentrationsförmåga då det är svårt
att höra, oro och stressupplevelse för
att eventuellt uppfatta felaktigt etc.

Det ljudliga livet
Det moderna ljudliga livet och samhället passar mycket dåligt ihop med en
försämrad hörsel. De störande omgivningsljuden och den ofta dåliga akustiken i många inomhusmiljöer är
negativa förutsättningar för hörseln.
Det är brist på tysta rum både
inomhus och utomhus. Buller d.v.s.
icke önskvärda ljud, kan vara kommunikationsstörande, maskerande och
hörselvådliga. Underligt nog betraktas
inte dålig och farlig ljudmiljö som ett
folkhälsoproblem!
Att höra och uppleva musik är
viktigt för många för att må bra.
Alltför ljudstark musik kan tyvärr
orsaka sämre hörsel. Upp till 100 dB är
tillåten ljudnivå på publikplats vid
konsert för vuxna, liksom på biografen enligt Socialstyrelsen.
I arbetslivet säger regelverket att
85 dB är maximal genomsnittlig
tillåten ljudnivå under en 8-timmars
arbetsdag 5 dagar varje vecka om bullerskada skall undvikas. Om ljudnivån
är över 80 dB på arbetsplatsen bör
hörselskydd användas. 100 dB tål
”normalörat” bara en kvarts timme
varje dag. Det kan vara intressant att
veta att ljudnivån mitt i en symfoniorkester ofta är över 90 dB.

Hörapparater
Det är inte alls svårt att få anpassat
hörapparater när sämre hörsel har
upplevts och/eller hörselnedsättning
har konstaterats. Det är audionomen
på hörcentralen eller audionommottagningen, som mäter hörseln och
som föreslår förstärkning med hörapparater.
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Stora skillnader i vården
mellan regionerna
Organisationen i hörselvården är olika
i våra regioner. Vid sammanhållen
hörselvård finns audionomer, hörcentral, öron-näs-halsklinik och hörselrehabilitering i samma organisation
inom regionen. I andra regioner finns
fristående privata audionommottagningar, som anpassar hörapparater,
som upphandlats av regionen. Dessa
regionsupphandlade hörapparater är
av högsta kvalitet och rekommenderas
framför ofta mycket dyrare hörapparater ur audionommottagningens
egna sortiment.
Regelverket kring hörapparatanpassning är olika över landet. Några
regioner kräver en viss hörselnedsättning i det bästa hörörat för att regionpengar skall betala hjälpmedlet. Olika
avgifter för besöken hos audionomen
och anpassningen av hörapparaterna
tillämpas. Väntetiden för att få besöka
audionomen varierar över landet.

Moderna hörapparater
som små datamaskiner
Det finns många slags hörapparater.
Numera användes digital teknik i alla
hörapparater. De kan betraktas som
små datamaskiner med mycket stora
möjligheter till individuella inställningar. Hörapparaterna är mycket små
och väger bara några gram.
Bakom-örat-hörapparater är vanligast och bör väljas, eftersom de är
flexibla på flera sätt, utbytbara,
lättare att reparera bl.a.
Hörapparater belägna i ytterörat
eller i hörselgången, s.k. allt-i-örathörapparater, är ofta för små för att
kunna hanteras av äldre fingrar och
stänger till hörselgången, så att s.k.
ocklusion uppstår. Numera är det
oftast möjligt att använda s.k. öppen
anpassning t.s.m. bakom-örat-hörapparater, så att ocklusion undvikes.
Trots den öppna anpassningen

uppstår numera sällan pipande ljud ur
ett hörapparatöra, eftersom den
moderna tekniken innefattar eliminering av återkoppling. Att hörapparatförstärkningen blir så hög att bullerskada kan uppstå är mycket ovanligt
om anpassningen är korrekt utförd.
Det finns speciella hörapparater för
öron med avvikande anatomi eller då
hörseln är gravt nedsatt. Benförankring med titanskruv i skallbenet
bakom ytterörat kan förmedla förstärkta ljud via skallbenet till innerörat. Vid grav hörselnedsättning eller
dövhet kan cochleärt implantat ge
hörseln tillbaka.
Förutom hörapparater kan den
hörselskadade utnyttja teknik,
som förmedlar icke luftburet ljud
till hörapparaterna vid sammanträden, föredrag, musikevenemang. Elektromagnetisk slingförstärkning, infraröd teknik,
radioteknik och blåtandsteknik
kan utnyttjas. Hörsel utan eller
med hörapparater kan kompletteras med hjälp av tolkning och
textning.
Kom ihåg att vi behöver höra med
båda öronen. Om man hör sämre och
förstärkning av hörseln krävs, skall
hörapparater anpassas till båda
öronen!!

Vårda hörseln
för att vårda hjärnan
För att den seniora vuxne skall bibehålla god hälsa måste man leva så att
hjärnan mår så bra som möjligt. Fysisk
aktivitet är nödvändig, att röka är förbjudet, alkoholintag bör vara måttlig,
social isolering skall undvikas och den
mentala hälsan måste vårdas.
Allra största enskilda orsaken till
kognitiv svikt som kan leda till demens
är obehandlad hörselnedsättning
enligt en aktuell rapport som publicerats i The Lancet.
n n n

hälsa förr och nu

Specialkost, diet eller bara god mat

Vad ska du äta?
Text: Torsten Mossberg

U

nder min tid som intensivvårdsläkare intresserade jag mig särskilt för
hur mycket näring patienterna fick. Det är
viktigt att svårt traumatiserade och
andra sjuka patienter inte svälts till
döds under en period med avancerad
teknisk vård. Vi räknade noga ut hur
många kilokalorier patienten
behövde, en noggrann fördelning
mellan protein (kväve), fett och kolhydrater. Privat är jag inte så noga
trots att jag skaffat mig en del
kunskap i ämnet men håller en viss
koll på vad jag stoppar i mig.

Kostråden
försvann
Under detta pandemins år har jag lagt
märke till att media inte alls uppmärksammat dieter och olika koster lika
mycket som tidigare. Inga rubriker
som Äter du smör kanske du dör eller
fasta rensar kroppen och tarmen från
slagg, LCHF gör dig lyckligare och
smalare. Detta trots att vi varit hemma
i köket långt mer än tidigare år och
haft möjlighet följa olika dieter
troget. Skönt tycker jag eftersom
många har blandat ihop hälsosamma
koster med koster som är till för
viktminskning. Däremot har immuns-

Vänd blad och låt dig
inspireras av tankar från förr
tärkande koster blivit populära,
meningslöst säger Agnes Wold och jag
håller med.
Har din läkare ordinerat någon
diet? Sannolikt inte, däremot kanske
betonat att du ska äta en väl sammansatt kost för att må bra.

vanlig, mest för att det inte fanns så
mycket medicinsk behandling mot
njursjukdomar, leversjukdomar,
magsår och diabetes. När jag läser om
till exempel mag-tarmbesvär slås jag
av hur stora besvär med förstoppning
befolkningen måste ha haft under
1920-30-talet (se f.ö. min artikel om

Goda råd från förr
Dietbehandling var tidigare mycket

Fortsättning nästa uppslag >>>
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att dricka brunn i förra numret).
Goda råd till en patient som led av
förstoppning från en på 1940-talet
känd mag-tarmläkare kunde se ut så
här: ”Tvätta av magen varje morgon
med kylslaget vatten samt gnid den i
cirkel från höger till vänster, gymnastisera sedan bland annat med bålrullning i stående ställning, ligg därefter
rak och lyft upp båda benen med raka
knän och sänk dem sakta igen,
upprepas 5-8 gånger. Om övningarna
ovan inte hjälper mot förstoppningen
återstår lavemang med sesamolja
varje afton.”
Jag minns från när jag var barn att
alla familjer inklusive min egen hade
en lavemangskanna i vit emalj med

gummislang och pip stående i badrummet. Lavemang med olja eller
vatten var en ganska vanlig behandling mot diverse magbesvär. En för
riklig användning av vatten per
rectum kan åstadkomma vattenförgiftning med hjärnödem och medvetslöshet. Sådana patienter mötte jag
flera gånger på akuten under slutet av
1960-talet. Nu verkar lavemang
kommit ur mode.
Dietråden vid förstoppning kunde
innehålla följande rekommendation:
söta saker, hårt rågbröd, rågmjölsgröt,
mesost, kärnmjölk, kaffe, mörkt öl,
punsch och citronvatten. Låter inte
direkt som en hälsokost.
Apropå dieter kan man i ”Smekmå-

”Middag för hennes mamm
a skall förvåna och glädja
denna
mamma som fortfarande
tror att hennes dotter inte
är
vuxen” (förf.)

Middagen för hennes mamma

Meny:
• Ägg i blå sås

Äggen kokas på vanligt sät
t. Såsen bereds av
smält smör, mjöl och vitt
vin. Den sista slatten vitt
vin färgas med metylenbl
ått från färghandeln(!).

• Kalvstek med apelsin,
morötter och russin
Kalvstekens sås bereds
av mortlad och passerad
kalvlever, rött vin och ape
lsinsaft redd med
äggula.

• Brulépudding
med syltade citronskal

14
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nadens kokbok” från 1939, finna
recept på lämpliga måltider för de
sockersjuka, de leversjuka, den
giktbrutne och den njursjuke gästen.
Man hittar också många originella
recept som en nygift kvinna bör
använda i umgängeslivets olika situationer som t.ex. den första middagen
för hans mamma och för hennes
mamma, lunch för en gammal rar
moster eller farbror, hans bridgevänner på middag, hennes kvinnliga
vänner på lunch och chefen på
middag.
Här följer några recept med
författarens kommentarer som ni kan
pröva på era vänner.
>>>

• Den nygifta kvinnan
fick ägna många, många
timmar i köket åt detta
recept fyllt med
detaljrika beskrivningar,
men enligt författaren
skulle det resultera i
mycket beröm från både
svärmor och den egna
mamman.
Båda hörs säga:
Kära barn, vart har jag
kommit, vad har jag ätit?
(Låter inte som ett
entydigt beröm).

Tipset!
• Den utomordentligt
underhållande
kokboken av Ivan
Bjarne finns som pdf
och kan laddas ned
från: kf.se/bibiliotek
Där söker du på titeln
Smekmånadens
kokbok.
Eller så googlar du
bara titeln. Det går
bra också.

Middagen för

hans mamma

Meny: mé med salep
• Konsom
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***
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Slutligen: Vi känner nog alla
till vad som är en hälsosam
kost idag, en kost rik på
grönsaker, med begränsad
mängd rött kött och mest
långsamma kolhydrater. Vi
vet att vi inte bör äta för
sent på kvällen för att
undvika för högt fasteblodsocker morgonen därpå.
Det är ju också väl känt
att det är viktigt för den
seniora individen att få i sig
tillräckligt med protein,

vilket kan vara svårt när portionerna blir mindre.
Så slopa dieter, ät gott,
varierat och roligt, sky inte
smör o grädde helt eftersom
fettet är smakbärare. Men
varför inte prova Ivan
Bjarnes råd till 30-talets
kvinnor:
Testa något nytt!
Så låt dig inspireras av
Smekmånadens kokbok,
utan tvång att laga maten
till svärmor.

Svärmor
att säga:
kommer
r en god
”Det här va
jag känner
en
soppa m
aken”!
inte igen sm

PS:
• Den som är intresserad
av recept på färserade
tuppkammar, stekta grodor,
kalvtunga med russin och
desserten glaserade
luktvioler kan höra av sig
till mig.
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Corona-pandemin har ställt samhället inför en rad
komplexa etiska frågeställningar även när det gäller
strategin för vaccination. SARS-CoV-2 räknas som en
samhällsfarlig och anmälningspliktig sjukdom – det finns
bara tre övriga sjukdomar i denna kategori: Ebola, SARS och
smittkoppor. Det innebär att vaccinfrågorna får en hög
dignitet. Seniora Läkare har bett docent Niklas Juth att reda
ut några etiska frågeställningar kring vaccination.

Vad är
etiskt och
oetiskt?
Coronavaccineringen har
ställt många frågor på sin spets
Text: Josef Milerad
>>> Astra Zenecas vaccin har varit
grunden i många länders vaccinstrategi. Vaccinet är billigt, lätthanterligt och effektivt men kan dock i sällsynta fall ge upphov till VITT ”Vaccineinduced thrombotic thrombocytopenia” som bl.a. kan utlösa
sinustromboser med hög mortalitet.
Risken för VITT har skapat en omfattande, men inte helt rationell rädsla
för vaccinet. Även personer som inte
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riskerar VITT vill ändå inte ha detta
vaccin. Flera huvudmän har låtit
meddelat att de personer som vill ha
ett annat vaccin av rädsla för biverkningar inte kommer att vaccineras alls.
Hur ska man resonera kring detta?
Konsekvensen kan bli att grupper av
äldre med högre risk för svår sjukdom
eller död inte inte blir vaccinerade över
huvud taget.

<<< Om vi var i en situation där det
fanns ett överflöd av olika vacciner att
tillgå för alla, då kunde man låta människor välja mellan ungefär likvärdiga
alternativ. Nu är vi inte i närheten av en
sådan situation än. Då är det, som i all
vård, hälso- och sjukvården som
bestämmer hur patienter ska prioriteras utifrån den etiska plattformen, som
är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.
Om en åtgärd i tillräcklig utsträck-

FAKTA
Niklas Juth är docent och lektor
i medicinsk etik på Karolinska
institutet. Hans huvudsakliga
intressen finns i skärningspunkten
mellan politisk filosofi och medicinsk
etik, t.ex. autonomi och rättvisa inom
hälso- och sjukvården. Huvudfokus de
senaste åren har varit tvångsvård,
(inom både somatisk och psykiatrisk
vård)screening och prioriteringsfrågor.

ning anses tillgodose vårdbehovet
ifråga, exempelvis skydd från allvarlig
covid-19-smitta, och risk-nyttobalansen är tillräckligt god så erbjuder
vården åtgärden. Den bedömningen
har gjorts om Astra - Zenecas vaccin
och allt talar för att det är en rimlig
bedömning, som frågan antyder.
Generellt har vi avfärdat en marknadsprincip för vård i Sverige, på goda
grunder tycker jag: man kan inte se

vårdinsatser som något man väljer och
vrakar bland som frisörklippningar
eller golfklubbor, utan vård ska
fördelas efter behov och effekt.
Eftersom vi har en vaccinationskö
innebär det ju att om man väljer bort
Astra - Zenecas vaccin att man tycker
att någon annan i kön kan ta den
istället. Det är osolidariskt, men
tillåtet – det är ju frivilligt med vaccin
och vill man hellre ta den större risken

att drabbas av allvarlig covid-19
framför den betydligt mindre risken
att drabbas av VITT så står det var och
en fritt.
>>> Inom vissa områden som
besöksnäring, idrott och kultur måste
besökarna känna sig trygga när det

Fortsättning nästa uppslag >>>
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gäller risken för smitta om de ska
våga komma till evenemangen. Ett av
världens största kryssningsrederier
Norwegian Cruise Line med säte i
Florida kräver t.ex. giltigt vaccinationsbevis av både anställda och
kryssningskunder. När Floridas republikanske guvernör Ron DeSantis
deklarerade att kravet var olagligt
meddelade rederiet att man kommer
att flytta verksamheten från Florida.
Samma krav på immunitet eller vaccination kan komma inom andra
områden med relativ trängsel som
teatrar biografer eller restauranger.
Hur ska men se på ett mer allmänt
vaccinationskrav för att delta i fritids/kulturaktiviteter?
<<< Jag tycker det är väldigt
tveksamt av flera skäl. Ett är att det
antyder att risken att smitta och
smittas helt eliminerats för att man
vaccinerat sig: det är inte sant. Det
finns fortfarande skäl att hålla sig till
allmänna regler om distans även när
man vaccinerat sig, åtminstone ett tag
framöver tills vi sett att smittan verkligen börjar trängas undan.
Ett annat skäl emot är att ”vaccinationspass” för resor och nöjen undergräver frivilligheten om starka
fördelar är knutna till att välja vaccin
– det blir ett erbjudande man inte kan
tacka nej till.
Ett tredje är rättviseaspekten – de
som av olika anledningar inte har
hunnit få eller kan ta vaccin stängs ute
från fördelar andra får ta del av. Då
kan det åter vara bättre att vänta tills
vi fått ner smittan tillräckligt generellt
så att vi säkert kan ge alla tillgång till
dessa fritidsaktiviteter.
Samtidigt är det förstås fullt
begripligt att många känner en stor
längtan efter kulturevenemang och
dylikt och att de som försörjer sig på
detta anser att de väntat länge nog.
De vill förstås ta varje möjlighet som
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öppnar sig för att kunna ta emot folk i
större skala.
>>> En angränsande fråga: Den
enskildes hälsouppgifter om har av
hävd varit sekretessbelagda men de
blir mer offentliga om det krävs
vaccinationsbevis eller bevis om
genomgången sjukdom för resor eller
i andra sammanhang. Hur ska man se
på detta och spelar det någon roll att
Covid-19 klassas på samma sätt som
smittkoppor eller Ebola?
<<< Av tradition har man ju ibland
gjort undantag för just smittsamma
sjukdomar vad gäller bland annat
sekretess. Smittskydd har ju ibland
setts som ett folkhälsovärde som kan
trumfa autonomirelaterade hänsyn.
Det har ju också relevans för vaccinering: Vissa har menat att man ska ha
obligatorisk vaccinering och vissa
undersökningar tyder på att ett
sådant krav har stort folkligt stöd. När
riskerna för liv och hälsa är tillräckligt
stora kan man nog överväga att
tumma på sekretess och frivillighet.
Men man ska då vara medveten om
att det har en kostnad i termer av
autonomi och integritet. Sekretessen
blir därmed ytterligare ett skäl att
vara skeptisk till vaccinationspass: kan
vi klara smittskyddet utan detta är det
önskvärt.
>>> Ska man för vaccination
prioritera individen, d.v.s. de som
riskerar svår sjukdom och död eller
nyckelgrupper, t.ex. personal som
sköter eller möter Covid-patienter?
<<< Denna fråga är inte alls överspelad. Prioriteringar görs hela tiden i
vården, inklusive exempelvis intensivvården. Vi kommer att ha nya smittor
och nya vaccinationsköer. I Sverige har
vi, som nämnts, den etiska plattformen att hålla oss till. Den säger bland

annat att den med större behov av en
vårdinsats ska ha företräde till
insatsen.
Behovets storlek bestäms i någon
utsträckning av insatsens effekt:
åtminstone kan man inte behöva
något som inte kan göra något för en.
Men framför allt bestäms behovet av
tillståndets allvar. Av det följer att
man ska prioritera just de som har svår
sjukdom. När det gäller preventiva
åtgärder, som vaccin, så ska man prioriteras om man har högre risk för svår
sjukdom och förtida död. Därför är
det helt i sin ordning att prioritera
äldre när det gäller covid-19 – vi vet
att de i större utsträckning drabbas
allvarligare.
Det finns dock en komplikation när
det gäller preventiva åtgärder som
hänger ihop med riskbegreppet,
eftersom begreppet har två komponenter: sannolikhet och negativ effekt
– en risk är en sannolikhet för en
negativ effekt.
När vi talar om större risk kan vi
därmed mena antingen större sannolikhet eller att effekten är mer
negativ, alltså allvarligare. Det finns
en hel del belägg för att vårdpersonal
har en påtagligt större risk att smittas
än de flesta andra yrkesgrupper.
Därför kan det utifrån behovsprincipen vara rimligt att prioritera dem.
Däremot finns inget som talar för
att de generellt drabbas mer allvarligt
än andra i övrigt friska yngre personer
om de väl drabbas. Så vad gäller sannolikheten att drabbas talar
behovsprincipen för att prioritera
vårdpersonal och vad gäller allvarlighet talar samma princip för att prioritera äldre.
Hur sannolikhet och allvarlighet
ska vägas mot varandra framgår dock
inte tydligt av den etiska plattformen. Det här är bara ett exempel på
att det finns anledning att fundera
över och förtydliga hur vi ska göra

prioriteringar framöver.
>>> Hur kulturellt anpassad är vår
etiska plattform egentligen? Om man
tittar på våra grannländer i Norden så
resonerar man lite olika. Danmark och
Norge har gjort mer omfattande
begränsningar av Astra Zenecas
vaccin trots de små riskerna. Danmark
öppnar brett för ”vaccinpass” även på
restauranger och Norge prioriterar
vaccination av 20-30-åringar – man vill
hellre snabbt bromsa smittspridningen än skydda enskilda individer.
Handlar man oetiskt i övriga Norden?
<<< Svår fråga! Jag tycker nog
plattformarna är mer lika än olika. De
utgår ju från samma grundläggande
värderingar: allvarlighet/behov,
behandlingseffekt, kostnad och jämlikhet. Sedan skiljer de sig åt i vissa
detaljer.
Efter att Norge uppdaterade sin
plattform under 2010-talet så kom de
fram till att det är allvarlighet och
jämlikhet över hela liv snarare än här
och nu som är av relevans. Det innebär

i praktiken ibland att behandlingar
riktade mot yngre får högre prioritet.
Det tycker jag för egen del gör Norges
modell mer tilltalande än Sveriges (ber
läsare av denna publikation om ursäkt
för det): jämlikhet bör rimligen ses
över hela liv eftersom yngre bör ges
möjlighet att uppnå de stadier i livet
som äldre redan fått nå. Det kan vara
en del av förklaringen till att man
prioriterat yngre för vaccination.
Det behöver inte alls vara orimligt
eller oetiskt – tvärtom, som sagt, om
du frågar mig. Däremot anser jag att
det är oklokt av Norge att inte
använda Astra Zeneca, även om
beslutet naturligtvis fattas av välvilja
(i den meningen är det inte oetiskt).
Det etiska i vaccinationspass är nog
mer ifrågasättbart, oavsett i vilket
land det sker. Men som vanligt när det
är etiskt svåra frågor så finns
argument för och emot.
Så långt de etiska resonemangen.
Men etiska ställningstaganden kan
påverkas av yttre omständigheter.
Seniora Läkare bad Lars Sandman,

professor i organisationsetik inom
hälso- och sjukvården vid Linköpings
Universitet, att kommentera svaren.
Han studerar främst de etiska frågor
som väcks vid fördelning av vårdens
begränsade resurser.
– Jag tänker att
det handlar om en
avvägning mellan
några av nedanstående faktorer:
t Hur samhällsfarlig är smittan?
t Hur stor är
andelen som inte frivilligt vill vaccinera sig? Och hur många krävs det för
att vi ska få en rimlig flockimmunitet?
t Hur stort ingrepp på en skala
mellan övertalning och tvång kan man
acceptera givet detta?
t Hur påverkas det långsiktiga förtroende givet befolkningens nuvarande hållning till statsmakten hälsooch sjukvård om vi tillgriper mer tvingande åtgärder? Och vilka konsekvenser kan detta få.

Receptblanketterna borta – så här kan du göra nu
1 maj försvann
receptblanketterna.
Hur ska du göra nu?
t E-hälsomyndigheten kommer
att erbjuda tjänsten ”förskrivningskollen” men den funktionen för
alla legitimerade fritidsförskrivare
blev uppskjuten på grund av
COVID-19. Där kommer man att
kunna förskriva e-recept i framtiden.

I avvaktan på att E-hälsomyndigheten lanserar sin tjänst kan du
ladda hem appen e-förskrivning på
din telefon eller padda.
Där registrerar du dig med ditt
bank-id och uppger din förskrivarkod (7 siffror). Efter att din identitet och kod är kontrollerade hos
bl.a. Socialstyrelsen kan du börja
förskriva.
Du måste då också ha din arbetsplatskod(6-13 siffror). Om du som
pensionär inte längre har någon

arbetsplats och sådan kod kan du
ansöka om att få en s.k. pensionärskod hos den region där du är
bokförd.
När du har alla uppgifter kan du
börja förskriva: 5 recept/år är
gratis, 50 recept/år kostar 199 kr.
Om du vill ha obegränsad förskrivning, hör med e-förskrivning om
priset!
Läs mer på e-förskrivning.se
Torsten Mossberg
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redaktören har

Äntlige

kan vi ses igen på rikt
Äntligen kan vi träffas på riktigt efter mer än ett år av digitala möten och
isolering. Varmt välkomna till årsmötet som avser verksamheten under 2020.
Vi har valt att lägga mötet i Stockholm den 16 september, i Svenska Läkaresällskapets hus helt nära Centralen och Cityterminalen.
t Dagordning och verksamhetsberättelsen för år 2020 hittar du här
och på vår hemsida Slf.se/senioralakare.
I anslutning till årsmötet planerar vi
två föredrag:
t Covid-19 och luktsinnet: Prevalens,
mekanismer och dess följdverkningar.
Anosmi är ett dolt handikapp, en
aktuell komplikation till covid-19. Och
parosmi när det luktar fel. Bullar kan
lukta surströmming, kaffe diskmedel
och tandkräm T-sprit. Och sedan har vi
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den nästan mytiska kopplingen mellan
reptilhjärnan och tidiga doftminnen.
Johan Lundström, docent i klinisk
neurovetenskap vid Karolinska Institutet, berättar.
t Carl Westman och
Läkaresällskapets hus
Vi kommer att befinna oss i ett historiskt hus. Arkitekt Carl Westman
ritade både huset, möblerna och
armaturen och tog hjälp av sin fru och
konstnärsvännerna för dekorationer.
Huset stod färdigt 1906 och anses vara

det första i nationell stil i Sverige.
Fredrik von Feilitzen berikar oss.

Program
Lokal: Karolina Widerströmsalen,
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra
Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm
Kl. 10.00: Kaffe med smörgås och
mingel.
Kl.10.30: Årsmöte.
Kl. 11.45: Lunch.
Kl.13.00: Covid-19 och luktsinnet:
Prevalens, mekanismer och dess följd-
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tigt
verkningar. Johan Lundström.
Kl.14.00: Bensträckare.
Kl.14.30: Carl Westman och
Läkaresällskapets hus. Fredrik
von Feilitzen.
Kl 15.30: Kaffe, kaka, smoothie.
Vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen.
Pris: 550 kr per person.
Anmälan sker via Trippus senast
30 augusti. Använd denna
länk: https://www.trippus.net/
arsmoteSL2021
Uppgifterna kommer också
att återfinnas på Seniora
Läkares hemsida: slf.se/senioralakare
Varmt välkomna!
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Se hela den preliminära dagordningen
den 16 september på nästa uppslag >>>
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föreningsnytt

Ett år som gått p
– men styrelsen har varit aktiv och även agerat
i seniora läkares frågor inom Läkarförbundet

Här är

Verksamhetsberättelsen för 2020
År 2020 var året då Coronapandemins framfart över
globen medförde att det
sociala livet stannade av,
speciellt för alla 70+are.
t Seniora läkares verksamhet gick
ned på sparlåga, vilket framgår av
nedanstående korta verksamhetsberättelse. Det till i maj 2021 planerade
årsmötet har måst uppskjutas. Inga val
har därmed hållits. Alla uppdrag har
prolongerats. Nytt möte avses hållas i
september 2021.
Styrelsen har sedan årsmötet 2019
utgjorts av följande personer
t Torsten Mossberg, ordförande
(nyvald 2019 för två år).
t Marianne Ors, vice ordförande,
hemsideansvarig (fyllnadsvald 2019
för ett år).
t Peter Larsson, sekreterare (nyvald
2018 för två år).
t Staffan Polberger, skattmästare
(fyllnadsvald 2019 för ett år).
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t Josef Milerad, redaktör (omvald
2018 för två år).
t Christina Berntsson, reseansvarig
(nyvald 2019 för två år).
t Christina Fabian, ledamot (nyvald
2018 för två år).
t Margareta Linder, ledamot (nyvald
2019 för två år).
t Anna Rask Andersen har under
hösten 2020 varit adjungerad till styrelsen.
Revisorer
Revisorer har varit Göran Lagerholm
(sammankallande) och Sven Lindgren
med Ulla Feuk som suppleant.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Anders
Dahlqvist (sammankallande), Gunnar
Sandberg och Birgitta Strandvik med
Ulla Feuk som suppleant. Gunnar
Sandberg har avlidit under året 2020.
Medlemma
Medlemsantalet var i stort sett oförändrat: 2 900, vid 2020 års slut.

Regional verksamhet
Seniora Läkare har två regionala
avdelningar: Skåne-SÄL, ordförande
Marianne Ors och Väst-SÄL, ordförande Peter Larsson. Under året har
avdelningarna haft mycket låg verksamhet.
Sammanträden
Styrelsen har under 2020 haft sex sammanträden: 13-14 januari i Stockholm,
telefonmöten 26 mars, 4 maj & 15 juli.
1–2 september kunde vi mötas i Stockholm, därefter har vi haft ett
webbmöte den 13 november. Därutöver har styrelsens medlemmar i olika
grupperingar haft kontakter via mejl
och telefon
Medlemsmöten
Inga medlemsmöten har ägt rum
under 2020.
Medlemstidningen
Medlemstidningen Seniora Läkares
redaktion består av Josef Milerad
(ansvarig utgivare), Marianne Ors och
Torsten Mossberg. Redaktionen har,

å sparlåga
med förnämlig hjälp av Christer
Bark, lagt ner ett uppskattat arbete
på att göra tidningens innehåll
intressant och aktuellt. När föreningens övriga medlemsaktiviteter
legat nere har medlemstidningen
Seniora Läkare varit speciellt uppskattad. Två rekryteringsnummer
till medlemmar i Läkarförbundet
som är 65 år och äldre har skickats
ut. Ett antal medlemmar har tillkommit i samband med detta.
Hemsidan
På Seniora Läkares hemsida,
https://slf.se/seniora-lakare/, finns
bland annat information om styrelsen, våra verksamheter, aktuell
facklig information, kommande
möten och reseverksamheten.
Aktivitetsgraden på hemsidan har
speglat verksamheten i övrigt dvs.
varit låg.
Resor
Resan till Madeiras exotiska trädgårdar 14 mars blev av, men
kortades pga. coronapandemin.
Sedan dess inga resor.
Ekonomi
Ekonomin i föreningen är god. Se i
övrigt skattmästarens redovisning.
Facklig aktivitet
Förbundsstyrelsen
Torsten Mossberg har under året
ingått i Läkarförbundets styrelse
och bevakar där de seniora läkarnas
frågor. Han har under året arbetat

bland annat med följande frågor;
seniora läkares anställningsvillkor,
lön, pension och representation i
olika arbetsgrupper.
Läkarförbundets fullmäktige 2020
Peter Larsson har representerat
Seniora läkare vid Läkarförbundets
webbaserade fullmäktige i
november med Christina Fabian
som ersättare (på Sjukhusläkarnas
mandat).
Till fullmäktige hade Seniora
läkare genom Anna Rask-Andersen
motionerat: En starkare statlig
styrning av sjukvården. Motionen
bifölls.
Adjungeringar
Seniora Läkares styrelse eftersträvar
att medlemmar från styrelsen ska få
möjlighet att adjungeras till yrkesföreningarnas styrelser för att i
olika sammanhang kunna bidra
med seniora läkares synpunkter och
lyfta de seniora läkarnas frågor.
Torsten Mossberg är adjungerad
till Stockholm läkarförenings
styrelse. Christina Fabian är adjungerad till DLF. Anna Rask-Andersen
har varit suppleant i styrelserna för
Upplands allmänna läkarförening
respektive Sjukhusläkarna Uppsala.

Kallelse till årsmötet
och dagordning
Kallelse till det från maj månad uppskjutna
årsmötet för 2021 i Seniora Läkare
avseende verksamhetsåret 2020.
Tid: Torsdagen den 16 september 2021.
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra
Kyrkogata 10, Stockholm.
Preliminär dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Verksamhetsberättelse för det gångna verk
samhetsåret.
7. Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över av dem verkställd
granskning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna året.
10. Behandling av ärenden som styrelsen förelagt
årsmötet.
11. Behandling av motioner väckta av medlemmar och inlämnade till styrelsen senast 90 dagar
före årsmötet.
12. Budget för innevarande verksamhetsår.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Val till styrelsen. Varje udda år val av ordförande och två ytterligare ledamöter för en mandatperiod om två år samt varje jämnt år val av
vice ordförande och tre eller flera ledamöter för
en mandatperiod av två år.
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
för en mandatperiod av ett år.
16. Varje udda år val av tre ledamöter och en suppleant i valberedningen för en mandatperiod om
två år.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.
Välkomna!
Torsten Mossberg, prdförande.
Peter Larsson, sekreterare.

SKÅNE-SÄL
t Årsmöte tisdagen 14 september kl 14, AF
Lund. Föredrag av Marianne Ors: ”Den goda
sömnen”.

Stockholm den 14 januari 2021
Torsten Mossberg, ordförande.
Peter Larsson, sekreterare.

VÄST-SÄL
t Inga aktiviteter inplanerade för tillfället,
men följ hemsidan för info!

Seniora Läkare | 2 2021

23

Seniora Läkares resor

Christina Berntsson: Researrangör
christina.berntsson.cb@gmail.com

Nu ser vi ljus
Efter den avkortade resan
till Madeira i mars 2020
har det inte varit möjligt
att resa. Fyra planerade
resor fick ställas in. Men
det ser ut som om vi kan
plocka upp några
tappade trådar nu. Det är
svårt att inte tänka nytt också.
anmälningsavgift. Det
innebär att denna resa i
första hand riktar sig till
tidigare anmälda
personer. Mejtresor som
arrangerar upprättar
kontakt.
t Den första tråden att
plocka upp är resan till
Italien. Kulturella och
gastronomiska upplevelser bjuds med
Bologna som bas och
Hans Lepp som ciceron,
till Parma, Ferrara,
Mantua och kanske
Ravenna.
Just i dagarna har
Italien lyft en hel del av
sina restriktioner så förhoppningsvis kan denna
resa nu genomföras och
planeras till oktober i år.
Hösten 2020 var resan
dubblerad och många
har stått kvar med sin

t Den andra tråden att
plocka upp är den resa
som skulle företas i april
2020. Nu siktar vi på
slutet av april 2022 för
att möta våren i Nordtyskland, med Svenska
Pommern, Stralsund och
Rügen som mål.
Resan företas med
buss från Malmö och
guide är militärhistorikern Johan Engström.
Mer detaljer och hur
man anmäler sig i
kommande nummer av
Seniora Läkare.
Christina Berntsson

Kiruna och Jukkasjärvi reser vi till den
9-11 februari 2022 i järnets, isens
och arkitekturens tecken!
t I Kiruna börjar programmet i LKAB:s besökscentrum för en introduktion för att sedan bege
oss ner i världens största underjordiska järnmalmsgruva, där visningsgruvan finns på 540
meters nivå och vi får ta del av hur gruvbrytningen och förädlingen går till.
Dag två ägnas åt Jukkasjärvi, där kyrkans mittskepp byggdes i början av 1600-talet och ståtar
med en altartavla av Bror Hjorth.
Vi ser Ishotellet, som började byggas 1989, och
varje år tas is från Torne älv, sparas och används
till nästa års bygge, arkitektur som ändras varje år.
Andra aktiviteter i Jukkasjärvi är isskulptering
under kunnig ledning och hundspanntur.
Kiruna bygger en ny stadskärna och vi får
följande dag lära oss om projektet Kiruna stadsflytt, gör en guidad tur med bl.a. kyrkan, prisbelönt som Sveriges mest omtyckta byggnad och
”Alla tiders bästa byggnad. Byggd före 1950”.
Inkvartering på fyrstjärnigt hotell bägge
nätterna och egen transport till och från Kiruna.
Obs! Om man väljer flyg är det en vits att
bestämma sig raskt då man kommer undan med
billigare pris och inte riskerar att platserna tar slut
– vi åker ändå under högsäsong. Researrangören
kan bistå med detta.
Med tåg lite krångligare – i skrivande stund är
tidtabeller inte klara och det tar minst 15 timmar
förmodligen med fler byten, möjligen också
dyrare än flyg.
t Anmälan och kontakt: BK Travel Solutions
Telefon 040-60 60 220 (månd-onsd 09-13)
E-post: info@bktravelsolutions.se
t Christina Berntsson
christina.berntsson.cb@gmail.com

set i tunneln
Några besöksmål på resan till Kiruna och Jukkasjärvi
örsta
Världens st a järnmalmsgruva
k
under jordis
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porträttet
Läkaren, elitidrottsmannen,
parlamentsledamoten och fredsaktivisten

Grigoris
Lambrakis
(1912-1963)

Till hans begravning i Aten
kom över en halv miljon människor
Text: Carl Lindgren

D

et har nu gått mer än ett
halvt sekel sedan en av
våra kollegor brutalt
mördades på öppen gata
i Thessaloniki. Många av
oss har ju en ålder som möjliggör att vi
faktiskt kan minnas själva händelsen.
Själv fyllde jag 15 år just den aktuella
dagen, den 22 maj 1963. Men för de
flesta, även för många greker, är han
tyvärr mer eller mindre glömd.
Grigoris Lambrakis föddes i byn
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Kerasitsa på Pelponnesos den 3 april
1912. Fattigdom och barnrikedom
präglade landskapet. Stora delar av
den yngre generationen begav sig till
Amerika eller till åtminstone till Atén
för att finna arbete. Fadern var
lantbrukare och skomakare men drev
även en mindre affärsrörelse.
Lambrakis hade strålande betyg
från gymnasiet i huvudorten Tripoli.
På faderns önskan att han skulle driva
affären vidare skrev han in sig vid

Panagiotopoulou handelshögskola i
Pireus. Han misstrivdes med studierna.
Hans äldre halvbror Thodoros, som var
läkare i Pireus, rådde honom att
istället söka sig till den utbildningen.
Thodoros lovade dessutom att finansiera hans studier.

Läkaren
Efter hårt pluggande klarade han
inträdesprovet och skrevs in på universitetet i Atén 1935. Han var färdig

Bilden ovan: Fredsaktivisten Lambrakis
under en demonstrationsmarsch
mellan Aldermaston och London 1963.

***
Bilden längst upp till höger: Lambrakis vinner
trestegsfinalen i Balkanspelen 1939.

***
Lambrakis tillsammans
med längdhoppssegraren Jesse Owens
vid Berlinolympiaden 1936

läkare i maj fyra år senare och kunde
börja sin specialistutbildning till gynekolog på Marika Eliadi-sjukhuset.
Ytterligare fyra år senare disputerade han på en avhandling som analyserade förändringar av koncentrationen av kalium, kalk och blodsocker
under olika faser av förlossningen.
Han fick därefter tjänst på
Allmänna förlossningskliniken i Atén,

och från 1950 var han lärare vid universitetskliniken. Samtidigt med sitt
kliniska arbete och undervisning
arbetade han experimentellt på Evangelismos-sjukhusets laboratorium och
på det grekiska Pasteurinstitutet.
År 1954 publicerade han den första
delen av sin serie läroböcker om
generell endokrinologi med särskild
hänsyn till förändringar under gravidi-

teten. Två år senare gav han ut den
andra delen. Den tredje förelåg
endast i manuskriptform när han dog.
Han publicerade dessutom ett fyrtiotal
vetenskapliga artiklar i renommerade
tidskrifter.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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porträttet
Från år 1949 drev han en privat
mottagning på en av huvudgatorna i
Atén, där han varje onsdag mellan
klockan 17 och 19 erbjöd gratis mottagning för obemedlade. En gång i
månaden reste han också till sin
morbrors distriktsläkarmottagning i
Tripoli där han tog sig an mer komplicerade gynekologiska fall. Också det
gjorde han helt gratis. Mellan åren
1939 och 1959 arbetade han mer än
heltid som läkare.

Idrottsmannen
Lika hängiven i sina ansträngningar
som han var inför sitt inträdesprov vid
universitetet och under sin tid som
läkare, var han på idrottsplatsen i
Pireus och senare i Atén.
Han uppmärksammades redan när
han tränade själv i Pireus av tränaren
Takis Sakellariou. Under hans ledning
gjorde han senare en imponerande
karriär inom friidrott. Redan som 19åring slog han nationsrekord i tresteg
med 13,62 meter.
Han var en av de grekiska olympierna som deltog i spelen i Berlin 1936.
Samma år hade han satt nytt nationsrekord i längdhopp med 7,15 meter.
Han kom till final men reste hem utan
medalj.
Han avslutade sin idrottskarriär i
samband med Balkanspelen 1939 som
det året gick i Atén. Där tog han fyra
guldmedaljer. Hans längdhopp mätte
7,35 cm, ett nationsrekord som stod
sig under 21 år. Han vann också 100
meter på 11,0, 200 meter på 22,0 och
tresteg på 14,19 meter.
I sin dagbok skrev han år 1939:
”Samtidigt som jag studerade
medicin, hängav jag mig, och gör fortfarande, åt den klassiska friidrotten
inom grenarna 100 meter, 200 meter,
längdhopp och tresteg. Jag har varit
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grekisk mästare i längdhopp sedan
1936. […] Mellan åren 1935 och 1939
har jag vunnit sammanlagt 10 individuella guldmedaljer i olika grenar i
Balkanspelen”.
Lambrakis såg idrottsutbyte som ett
medel att åstadkomma fred och förståelse mellan länder. Särskilt viktig
var det i de delar av världen där han
verkade.
Balkanspelen, som är en lokal motsvarighet till Europamästerskapen, har
pågått sedan 1929. Den senaste
tävling, den 75:e i ordningen, hölls
2020 i Cluj Napoca i Rumänien.
Idrotten förväntades leda till förbrödring nationerna emellan. Lambrakis framhöll som ett exempel på detta
i olika sammanhang att den turkiske
trestegsmästaren Tafic var hans bäste
vän på stadion. Samtidigt var de turkgrekiska relationerna minst sagt
ansträngda.

Fredsaktivisten
Det grekiska folket hade genomlidit
såväl den tyska ockupationen som det
påföljande inbördeskriget (1946–
1949), varför en stabil och varaktig
fred var för många ett hägrande mål.
Under ockupationen hade Lambrakis
anslutit sig till partisanerna. Under
inbördeskriget arbetade han mer eller
mindre dygnet runt på Marika Eliadisjukhuset, trots att han var försvagad
av en leverinfektion.
Efter inbördeskriget lyckades inget
parti vinna majoritet. Landet styrdes av
ett flertal mer eller mindre konservativa övergångsregeringar fram till år
1952. Då valdes den tidigare överbefälhavaren, senare ledaren för det konservativa partiet Grekisk samling, Alexandros Papagos till premiärminister.
Lambrakis åtalades följaktligen för
att under inbördeskriget bedrivit

”anti-nationell verksamhet”, och han
satt en tid fängslad i Goudi-fängelset i
Atén. Lambrakis var aldrig kommunist,
men hans politiska engagemang
skedde alltid inom den progressiva
vänstern.
Hans engagemang inom politiken
och fredsrörelsen började på allvar
1958 när han grundade Den Grekiska
kommittén för fred och samarbete,
där idrottsutbyte var en central del. År
1961 ställde han upp i valkretsen för
Pireus på en valsedel för den radikala
fackföreningsfronten.
Han blev invald som parlamentsledamot, men fick då representera
Förenade Demokratiska Vänstern
(EDA). Därefter fick han alltmer rollen
som ledare för den nationella fredsrörelsen.
Han deltog i Den Internationella
Fredskonferensen i Wien i mars 1962,
och han var key-note speaker vid nedrustningskonferensen i Moskva i juli
samma år. Hans internationella kontakter fördjupades, i synnerhet med
den engelska fredsrörelsen och med
Bertrand Russel och Pugwash-rörelsen.
Fredsmarschen mellan London och
Aldermaston där The Atomic Weapons
Research Establishment (AWRE) hade
sin bas, hade ägt rum runt påsktiden
sedan 1958. I april 1963 deltog en
grekisk delegation under ledning av
Lambrakis. Framme i London stannade
Lambrakis till och lade ner en krans på
Lord Byrons staty vid Hyde Park.
Inspirerad av den engelska förebilden planerade Lambrakis en liknande
marsch från Marathon till Atén senare
samma år. Det fanns en symbolik i
själva vägvalet. Det var vid Marathon
som Militiades år 490 f.Kr. hade
besegrat en överlägsen persisk här
under ledning av befälhavaren
Hippias. En djärv minoritet kan alltså

besegra en överlägsen, självsäker motståndare.
Marschen förbjöds av premiärminister Konstantin Karamanlis, som år
1955 efterträtt Papagos. Trots det
samlades tusentals människor på
Marathonfältet den 21 april. Uppskattningsvis 10 000 soldater hade
mobiliserats för att förhindra
marschen. De flesta som samlats på
fältet vid Marathon blev arresterade,
däribland kompositören Mikis Theodorakis.

Lambrakis på riksväg 83 på väg mot Atén 21
april 1963 ensam.

Lambrakis kunde, genom sin
immunitet som parlamentsledamot,
påbörja marschen. Han gick mer eller
mindre ensam söderut längs riksväg
83. Han greps efter 14 kilometer i
korsvägen som leder till kustsamhället
Rafina, men släpptes efter att ha blivit
trakasserad av polisen och kunde
ensam fortsätta mot Atén.

Mord och efterspel
Den 22 maj 1963 anordnade den
Grekiska Kommittén för fred och nedrustning ett möte i Thessaloniki.
Huvudtemat var att diskutera Greklands relation till försvarsalliansen
NATO. Lambrakis var inbjuden som
huvudtalare. Efter sitt anförande gick
han tillsammans med några av arrangörerna ut på torget, där en mobb av
motdemonstranter samlats.

Plötsligt öppnades en gång ur folkhopen och en trehjulig flakmoped
körde fram i hög fart. Polisen stod
passiv. En person som dolde sig på
flaket slog Lambrakis i huvudet med
en kraftig träpåk och mopeden körde
vidare, utan att polisen förföljde den.
Fem dagar senare avled Lambrakis på
Ahepa-sjukhuset.
Kompositören Mikis Theodorakis
och poeten Yannis Ritsos hade omväxlande vakat vid hans sjukbädd.
Mordet fick en dramatisk efterföljd.
Officiellt hävdade den lokala polisen
att det hela var en trafikolycka med
tragisk utgång. Spontana protester
bröt emellertid ut och tusentals människor demonstrerade i de större
städerna. Bokstaven Z (ζητα), som
kan tolkas som en anspelning på den
grekiska verbformen ζει vilket
betyder Han lever, målades överallt
där man kunde komma åt.
I den följande rättegången kunde
den nitiske åklagaren Christos Sartzetakis bevisa att militären lejt två
personer Emannouel Emannouilidis
och Spyros Gotzmanis att utföra
dådet. En rad höga militärer och
lokala poliser avsattes efter rättegången. Till Lambrakis begravning i
Atén kom mer än en halv miljon människor.
Premiärminister Karamanlis tvingades avgå två månader senare och
efterträddes av Andreas Papandreou.
Det dramatiska överfallet och de rättsliga efterspelet har skildrats i dokumentär skönlitterär form av den
grekiske författaren Vassilis Vassilikos i
boken Z (1968). Den grek-franske
regissören Costa-Gavras regisserade
en film med samma namn 1969, där
Lambrakis spelades av Yves Montan
och åklagaren Sartzetakis av JeanLouis Trintingant.

Men Lambrakis fortsätter att leva
om än bildligt. Hans död blev upptakten till en demokratiseringsprocess i
Grekland. Till detta hörde bildandet
av Lambrakisrörelsen, en ungdomsorganisation till försvar för demokratin,
som under ledning av Mikis Theodorakis samlade mer än 350 000 medlemmar.
Lambrakis hedras också i samband
med det grekiska Maratonloppet. Tävlingen som går på den klassiska
marken mellan Marathon och Atén
sker i november varje år och är tillägnat Lambrakis minne. I svensk skönlitteratur påminns vi om Lambrakis, till
exempel i Arios Fioretos roman Den
sista greken (2009) och Theodor Kallifatides självbiografi Det gångna är
inte en dröm (2010).

Referenser.
1. Sotiropouolou M A, Grigoris Lambrakis. An ideal doctor, peace activist
and martyr. International Physicians
for the prevention of nuclear war,
May 27, 2020. https://peaceandhealthblog.com
2. Gkegkes I D et al. GRIGORIS LAMBRAKIS (1912-1963) – A GREEK OBSTETRICIAN AND WORLD RENOWNED
ACTIVIST. Acta Med Hist Adriat 2016;
14(1); 177-184.
3. Trigazis P, Lambrakis and the Peace
movement. Spokesman, Russel House,
Nottingham, UK 2014. ISBN 978 0
85124 833 2.
4. Vassilikos V, Z. Bokförlaget
Aldus/Bonniers, Stockholm, Delfinserien # 346, 1970.
5. Heldner C, Rönnerstrand T. Krisernas Grekland, Carlssons Förlag, Stockholm, 2015.

Seniora Läkare | 2 2021

29

Minnenas kavalkad | DEL 2

Tro det om du vill
Nedanför följer ett antal s.k. sannhistorier om framför allt
kirurger vilka samtliga tyvärr har lämnat oss och därför inte
heller kan försvara sig.
Text: Leif Perbeck

SAGT OM

Professor Karl-Gustav Groth
t Karl-Gustav Groth tjänstgjorde som
ung kirurg på Serafimerlasarettet i
Stockholm. Han var kirurgjour och
skulle vid ett tillfälle skriva ett vårdintyg på en patient som skulle skickas
vidare till Ulleråker Psykiatriska
sjukhus. Därifrån ringer man efter
någon timme och säger: ”Det är något
som inte riktigt stämmer. Vi har fått
en patient och ett vårdintyg på en
som heter Karl-Gustav Groth men
patienten uppger att han heter något
annat”.
Innan den s.k. 7-kronan infördes i
januari 1970 fick läkarna och framför
allt jourläkarna betalt direkt av patienten vid läkarbesöket varvid ett
kvitto utfärdades som patienten
kunde gå med till Försäkringskassan
och få tillbaka tre fjärdedelar av
beloppet.
På vissa ställen var det så bl.a. på
Serafimerlasarettet att pengarna som
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den jourhavande läkaren fick lades i
en s.k. pott för att i slutet av månaden
fördelas bland klinikens läkare enligt
ett upplagt system.
Karl-Gustav Groth måste under en
period haft en något ansträngd
ekonomi för han gick och tog pengar i
potten och la dit lappar på hur mycket
han tagit. När sedan pengarna vid
månadens slut skulle fördelas så fick
många i stället för rena pengar lappar
med olika angivna belopp som de fick
gå till Karl-Gustav Groth för att växla
in till pengar.
Karl-Gustav Groth var Sveriges
första professor i transplantationskirurgi och tjänstgjorde på Huddinge
Universitetssjukhus där professor Curt
Franksson var chef på kirurgiska
kliniken. De var mycket goda vänner
och ibland samåkte de från Djursholm
till Huddinge sjukhus.
En fredag eftermiddag åkte de
båda två i en bil och var mycket försenade. Resan kunde vid den tidpunkten
ta över två timmar. De skulle hem och
byta till frack inför en disputationsfest
på Medicinska Föreningen i Solna.
De bestämde sig för att ta varsin bil
till disputationsfesten. Ett trångt parti
var Stocksundsbron med ljussignalerna vid dess norra brofäste Invernäs.
När Curt Franksson körde ut från
Invernäskorsningen mot Solna stoppa-

des han av en polisaspirant som bad
att få se körkortet. Curt Franksson satt
där i sin frack och hade glömt plånboken. Curt Franksson berättar själv hur
polisaspiranten nästan trodde honom.
Då får Curt Franksson se KarlGustav Groths bil vid rödljusen vid
Invernäs. Curt Franksson säger då:
”Stoppa den bilen. Den föraren kan
gå i god för mig” Polisaspiranten
stoppar Karl-Gustav Groths bil, pekar
på Curt Franksson och säger ”Känner
ni denna man”? Karl-Gustav Groth
säger då ”Aldrig sett honom förr”.
Curt Franksson fick åka hem och
hämta körkortet och kom 30 minuter
för sent till disputationsfesten.

SAGT OM

Doktor Pelle Lindell
t Pelle Lindell arbetade länge på
Serafimerlasarettet för att senare
avsluta sin karriär på Nacka sjukhus.
Han hade en s.k. torr humor och var
mästare på att ´hålla masken´. Han
berättade litet skämtsamt att han
hade 200 procent dödlighet på
ingreppet att diagnostiskt ta bort
lymfkörtlar i fossa supraclavicularis.
Båda hans svårt sjuka patienter dog
inom 30 dagar.
Vid ett tillfälle var Pelle Lindell

nattjour och tillkallades till akuten.
När han inte dykt upp efter en timme
så började man leta efter honom. Det
fanns ju inga personsökare vid den
tidpunkten. Man hittade honom till
slut djupt sovande på golvet i en
sänghiss.
Vid ett tillfälle när Pelle Lindell var
jour kom Olof Palme en kväll till
akuten på Serafimerlasarettet på
grund av en bruten handled. Han
skickades till röntgen. Vid den tidpunkten fanns det ingen röntgenläkare utan jourhavande kirurg
bedömde röntgenbilderna. Olof
Palme kom således med röntgenbilderna. Pelle Lindell tog emot dem och
höll upp dem mot ljuset. Det är ju så
att en viss felställning kan accepteras
och där kan även yrket spela in, dvs. är
man violinist så kan det vara extra
viktigt med ett perfekt frakturläge.
Pelle Lindell sa då ”Vad har ni för
yrke”? Olof Palme svarar då ”Statsminister”. Pelle Lindell svarar då ”Syster
vi räknar det som enklare kontorsarbete. Lägg på gipsen direkt”.

SAGT OM

Doktor Peter Köhler
t Peter Köhler och jag var underläkare på kirurgiska kliniken på S:t Eriks
sjukhus i Stockholm i början av 1970talet. Vi bodde båda i Danderyd och
ibland samåkte vi till sjukhuset. Peter
Köhler körde vad som skulle beskrivas
lite fort och fräckt i trafiken.
Han beskrev en gång då han körde
ut på Dalagaten hur han pressade en

liten Fiat 127 nästan upp på gångbanan. Till sin förvåning såg han att
bilen följde efter honom över Banhusbron till höger upp på Flemminggatan
in på S:t Eriks sjukhusområde och till
parkeringsplatsen bredvid. Ur bilen
klev verksamhetschefen – klinikchefen
på kirurgen professor Ored Arner.
Peter blev aldrig kirurg!! däremot
en mycket duktig och uppskattad
ortoped. Ored Arners Mercedes var på
verkstaden varför han hade lånat
hustruns bil. Sensmoral: Det gäller att
inte bara känna igen verksamhetschefens bil utan hens partners.

SAGT OM

Professor Sten-Otto
”Battis” Liljedahl
t I slutet av 1960-talet gick jag kirurgkursen på Karolinska sjukhuset. Battis
var då överläkare där. En morgon när
jag och mina kandidatkollegor stod
vid tvättrännan på operation kommer
plötsligt Battis utspringande från en
operationssal och kastar fram huvudet
över tvättrännan och spolar vatten i
ansiktet och skäller och muttrar och
efter någon minut kunde man höra
”Får jag bara tag i nattsköterskan skall
jag döda henne”.
Kollegor strömmar till och undrar,
Battis vad har hänt? Efter någon ytterligare minut har Battis lugnat ner sig
och berättar:” Jag skulle utföra en
rektoskopi i narkos på en kvinna som
satt i s.k. gynläge och jag nedanför.
Jag förde in rektoskopet och när jag
drog ut mandrängen, då tömdes lavemanget”.

Battis har av vissa åtminstone på KS
beskrivits som ”mycket hästkrafter
utan regulatorer”.
En historia är när professor Jack
Adams-Ray gick en s.k. stor rond med
klinikens överläkare-biträdande överläkare-underläkare och sist kandidaterna på en lång rad. En biskop var
patient och det blev ett väldigt krystat
samtal med tillhörande titlar. Hur mår
Biskopen? Säger Biskopen det och
motsvarande: Vad föreslår professorn
etc. När ronden var över smög sig
Battis fram till biskopen och sa ”Jasså,
du är prälle du”.
Battis ville gärna bli Linköpings
första professor i kirurgi. Det gick
emellertid rykten på KS att Battis inte
hade opererat så mycket och att han
inte var en så duktig operatör. Detta
gjorde att Battis började ta sig an
extra operationer. Battis hade som
bakjour opererat en fotledsfraktur
genom att föra in en s.k. Rushpin,
ungefär som en strumpsticka med en
böjd ända, upp i fibula. Vid den tidpunkten fanns det inte genomlysning
på operation utan patienterna röntgades efteråt. När jourhavande kirurg
fick se svaret visade det sig att
Rushpinnen gick utanför fibula. Han
kontaktade då Battis. Battis sa då
”Anmäl patienten till operation igen
och förstör alla röntgenbilder”.
Battis blev senare Linköpings första
professor i kirurgi.

Förövrigt...
...Professor Curt Franksson sa att
kirurger inte läser. Jag vill med nedanstående berättelse motbevisa detta.
Enligt Läkaresällskapets handlingar
diskuterade man på 1930-talet om
onani var skadligt men diskussionerna
upphörde efter att skolöverläkare
Adam Taube yttrat: ”I stället för att
fördöma onanisten borde vi alla räcka
honom en hjälpande hand”.
nnn
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Vad då då?
Alla dessa läror!
Vad heter till
exempel
läran/vetenskapen om
blötdjur?
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Vem då då?

Fransk uppfinnare som bl.a.
sysslade med luftpumpar och
ångmaskiner konstruerade
1681 en tryckkokare. Hans
“gryta” utvecklades senare till
den steriliserande autoklav
som används inom
sjukvården.
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Vem då då?

Romarna hade sin
Bacchus, fruktbarhetens
och vinets gud. Grekerna
kallade honom för Dionysos, men också de gamla
etruskerna hade sin
vingud. Vad hette han?
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SKJUTS AXELÄNDE

Grattis alla
snabbtänkta
korsordslösare!
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Var så goda!
Här är ett
nytt kryss
att gympa
hjärnan med
i sommar!

<<< Rätt lösning kryss nr 1 - 2021
t Hallå alla entusiastiska korsordslösare!
I vanliga fall brukar vi publicera max 20 rätta svar.
Men denna gång har vi fått så många svar och så
många trevliga vykort med jul och nyårshälsningar så
max 20 känns fel. Så här kommer de 40 först
öppnade rätta lösningarna på kryss 1 – 2021.
t Ta chansen att bli omnämnd som vinnare i nästa
nummer! Då måste vi ha korrekta lösningar senast 31
augusti. Skicka (eller mejla!) era lösningar till Josef
Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.
josef.milerad@gmail.com

Här är de
40 först öppnade
rätta svaren
på kryss 1- 2021.
1. Lars och Anna Lundin Skene
2. Ann-Christine Zell Halmsta
3. Gitten Cedeblad Göteborg
och Lena Smith Uppsala
4. Sven Åke Hedström Falkenberg
5. Peter Fridström Karlskrona
6. Charlotte Eigert Karlskrona
7. Sven Erik Mattison Alvesta
8. Ulla Wiklund Eskilstuna
9. Eva Ljungberg Arvika
10. Agneta Iveslätt Boman Hassela.
11. Karin Alm Agvald Vällingby
12. Christina Celsing Fåhreus Jönköping
13. Karl Gösta Ljungström Stockholm
14. Jon Ahlberg Bromma
15. Krister Delin Kungsbacka
16 David Bergqvist Sollentuna
17. Gösta Claesson Lidingö
18. Torbjörn Rosenqvist Uppsala
19. Anders Wykman Forslöv
20. Britt Marie Ringertz Danderyd
21. Bengt Erik Alm Växjö
22. Eva Tuninger Lund
23. Leif Engquist Värnamo
24. Eva Olsson Nacka
25. Ingrid Sjöstrand Göteborg
26. Ulf Hanson Uppsala
27. Lars Faxen Göteborg
28. Jan Spjuth Karlskrona
29. Jan Antonsson Solna
30. Cecilia Trovallius Nacka
31. Richard Eitrem Karlskrona
32. Gunnar Malmqvist Lund
33. Stephan Rössner Bromma
34. Frederic Berglund Sollentuna
35. Lars Ove Söderberg Visby
36. Margareta Fridh Kristianstad
37. Christer Rosen Kalmar
38. Tore Kassman Arvika
39. Olof Wikstrand Åhus
40.Kerstin Arnling Kristanstad

